
 
 

เรียนภาษาจีนและองักฤษช่วงเดือนเมษายน 2019 ท่ี

สิงคโปร ์2 สปัดาห์

 

เรียนภาษาจีนเเละภาษาองักฤษ และทศันศึกษา 2 สปัดาห ์ณ ประเทศสิงคโปร ์

ระหว่าง วนัท่ี 31 มีนาคม -13 เมษายน 2562 

ส าหรบันกัเรียนอาย ุ9-16 ปี

 

เรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนท่ี Zesprion Language Centre สถาบันเตรียมความพรอ้มชั้นน าส าหรับ 

นกัเรียนต่างชาติเพื่อเขา้โรงเรียนรัฐบาลของสิงคโปรพ์รอ้มกิจกรรมเสริมทักษะและทัศนศึกษาครบครัน 

สถาบนัไดร้บัการรบัรองคณุภาพ EduTrust สถาบนัตัง้อยู่ท่ี United Square และท่ีพกั Nanyang Girls’ Boarding 

School ซ่ึงเป็นหอพกันกัเรียนโรงเรียนรฐับาลชัน้น าของประเทศสิงคโปร ์

 

 

 

 

รายละเอียดโปรแกรม 

วนัจนัทร ์- วนัพฤหสับดี : เชา้เรียน ภาษาจีน เเละ ช่วงบ่ายเรียนภาษาอังกฤษ 

วนัศกุร ์: เรียนวิทยาศาสตร ์/ ศึกษานอกหอ้งเรียน 

- ช่วงเยน็พาไปทศันศึกษา ทัว่สงิคโปร ์/ Workshop เสริมทกัษะ 

- เสาร ์– อาทิตย ์เท่ียว Universal Studios , River Safari 

http://www.nyboarding.edu.sg/
http://www.nyboarding.edu.sg/
https://www.youtube.com/watch?v=tMTAVkzvUWo
https://www.youtube.com/watch?v=zH8K3Aj5MJY&feature=youtu.be


 
 

.     

 

ค่าโปรแกรมน้ีรวมค่าใชจ่้าย 

- ค่าตัว๋เดนิทางไป – กลบั ดว้ยสายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลนห์รือเทียบเท่า 

(กระเป๋าเดนิทาง 1ใบน า้หนกัไม่เกนิ 20 กโิลกรมั) 

- ค่าที่พกัหอพกั พรอ้มอาหาร 3 มื้อ 

- ค่าเรียน / ค่ากจิกรรม / ค่าทศันศึกษา 

- ค่ารถรบัส่งสนามบิน และเดินทางตลอดโปรเเกรม 

- ค่าประกนัสขุภาพการเดินทางและอบุตัเิหต ุ

- ผูด้แูลนกัเรียนตลอดโปรเเกรม 

วิธีการสมคัร 

1. กรอกใบสมคัรใหส้มบรูณ ์ชดัเจน 

2. ส าเนาพาสปอรต์ 

3. เอกสารการโอนเงนิมดัจ า 20,000 บาท ภายในวันท่ีสมคัร 

4. ช าระค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือภายในวันท่ี 15 กมุภาพนัธ ์2562 

 

 

 

 

รายละเอียดโปรเเกรม  



 
 

รายละเอียดโปรเเกรม 

กรณุาคลกิท่ีชื่อสถานท่ีเพื่อด ูวีดีโอคลิป ของสถานท่ีท่องเท่ียวเเต่ละเเห่ง 

ศึกษานอกหอ้งเรียน 

 URA City Gallery 

 Singapore Discovery Center 

 Prata Journey 

 Make & fly a kite @ Marina Barrage 

โปรแกรมทศันศึกษาเต็มวนั 

 Universal Studios เป็น สวนสนกุในเครือยนูเิวอรแ์ซลแห่งแรกท่ีเปิดในเอเชียตะวันออก มีเคร่ืองเล่น

ทัง้หมด 24 ชนดิ โดยเป็นเคร่ืองเล่นท่ีออกแบบใหม่จ านวน 18 ชนดิ พื้นท่ีสวนสนกุประกอบดว้ยธีม

ปารค์ท่ีรวมตวัละครและสถานท่ีในภาพยนตรแ์อนเิม ชัน่ชื่อดงัของบริษทัดรีมเวิรค์ส ์แอนิเมชัน่ คือ

มาดากสัการ ์ (Madagascar)และเชร็ค (Shrek) ธีมปารค์ท่ีอยู่ใกล้ๆ กันคือ ปราสาทฟาร ์ฟาร ์อเวย์ 

(Far Far Away Castle) ของฮีโร่ตวัเขยีวเชร็ค และเจา้หญิงฟีโอน่าในภาพยนตรเ์ร่ืองเชร็ค ในโซนธีม

ปารค์มาดากสัการแ์ละปราสาทฟาร ์ฟารอ์เวย ์มีเคร่ืองเล่นอ่ืนๆอีก เช่น โรลเลอร ์โคสเตอร ์ท่ีมีชื่อ

ว่าเอนเชนเท็ด แอรเ์วย,์ มา้หมนุบีช ปารต์ีแ้ละกจิกรรมอ่ืนๆอีกมากมาย นอกจากนีย้งัมีรา้นอาหาร 

รา้นขายของท่ีระลึกเกี่ยวกบัตวัละครในภาพยนตรข์องดรีมเวิลดอี์ก 10 แห่ง นอกจากธีมปารค์ 2 

แห่งในยนูิเวอรแ์ซล สตดูิโอ สิงคโปร ์แลว้ยังมีโซนท่ีน่าสนใจอีก 5 โซน เช่น เมืองไซไฟ , โซนอียิปต,์ 

โซนนิวยอรก์, โซนเดอะลอสตเ์วิลด ์ท่ีจ าลองฉากจากภาพยนตรเ์ร่ืองจรูาสสิคปารค์ และโซนฮอลลี

วูด้ บเูลอวาร์ด นอกจากนี้ยังมีสตดูิโอส าหรับการแสดงสดท่ีเกี่ยวขอ้งกับการถ่ายท าภาพยนตร์ 

ดว้ย 

 River Safari สถานท่ีท่องเท่ียวนอ้งใหม่ของสิงคโปร์ ถือว่าเป็นสวนสัตว์ซาฟารีท่ีแรกของเอเซีย 

ท่ีมาในธีมของแม่น า้โดยการแบ่งแยกโซนตามลุ่มแม่น า้ที่ส าคัญต่างๆในโลกปัจจบุัน เช่น แม่น า้อเม

ซอน แม่น า้โขง และมีสตัวส์ายพนัธุต์า่งๆจดัแสดงภายในซาฟารีปารค์แห่งนีก้ว่า 6000 ชนดิ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tMTAVkzvUWo
https://www.youtube.com/watch?v=zH8K3Aj5MJY&feature=youtu.be


 
 

นกัเรียนจะไดท้ศันศึกษาไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัต่างๆ ทกุวนัหลงัเลกิเรียน  

ตลอดระยะเวลาท่ีร่วมโครงการ 

 Cooking 101 สนกุกบัการท าขนมเเละอาหาร 

 Night Safari สนกุ กบัสวนสตัวเ์ปิดยามค า่คืน ท่ีนีค่ณุจะไดส้มัผสัชีวิตสตัวป่์า ไดอ้ย่างใกลช้ิด สตัว์

ป่ามากกว่า 900 ตวั จากนานาประเทศ กว่า 135 สายพนัธุ ์ท่ีคณุไม่สามารถหาดไูดจ้ากท่ีไหน โดย

คณุสามารถนัง่รถราง (Tram) แบบสบายๆ ท่ีจะพาคณุดสูตัวป่์าในยามค า่คืน ตามจดุตา่งๆ พรอ้ม

ค าบรรยาย นอกจากนัน้ยงัมีการแสดงของเหล่าสตัวแ์สนรูใ้หค้ณุไดช้มอีกดว้ย 

 Bowling สนกุ สนานเพลิดเพลินกบักจิกรรมการโยนโบวล่ิ์ง ซ่ึงตอ้งกะจงัหวะทิศทางใหด้ ีมิฉะนัน้

อาจจะลา้งท่อเอาไดง้า่ยๆ โชวเ์ก็บ Strike ใหเ้พือ่นๆ ดกูนั 

 Luge พานอ้งๆ มาขบัรถคนัเล็กๆ ท่ีขบัเคล่ือนดว้ยแรงโนม้ถ่วงของโลก การเล่น LUGE เราท าเพียง

แค่บงัคบัทิศทางและความเร็วท่ี Hand ของรถ โดยหัก Hand ไปตามทางเล้ียวไปเลี้ยวมา และ เบรค 

หรือ ชลอความเร็วไดด้ว้ยการกด Hand ของรถลง แตไ่ม่ตอ้งกงัวลส าหรบัคนท่ีไม่เคยเล่นมากอ่น มี

เจา้หนา้ที่สอนนอ้งขบักอ่นปล่อยลงสนามจริง 

 Merlion พลาดไม่ไดก้บัการถ่ายรปูกบั Merlion สญัลกัษณส์ าคญัประจ าประเทศสิงคโปร์ 

 Chinatown เยี่ยมชมพรอ้มเรียนรูว้ัฒนธรรม 

 Laser Ops Game หลบใหท้นั ยิงใหถ้กู ใชไ้หวพริบและทกัษะในการจู่โจมการหลบหลีก การตอ่สูก้บั

คู่ตอ่สูด้ว้ยปืนเลเซอร ์

 Indulge Game เป็นกจิกรรมท่ีเนน้การพฒันาการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มและภาวะผูน้  าของนอ้งๆ ซ่ึง

จะตอ้งใชภ้าษาในการส่ือสารมากขึน้ดว้ย 

 Bounce ไปสนกุสดุมนัส ์กระโดดกนัท่ี Bounce ช่วยเพิ่มทกัษะและเสริมพฒันาการของนอ้งๆ อีกทัง้

ยงัช่วยเสริมกลา้มเนือ้ร่างกายใหม้ีความแขง็แรง อีกดว้ย 

 Luge พานอ้งๆ มาขบัรถคนัเล็กๆ ท่ีขบัเคล่ือนดว้ยแรงโนม้ถ่วงของโลก การเล่น LUGE เราท าเพียง

แค่บงัคบัทิศทางและความเร็วท่ี Hand ของรถ โดยหัก Hand ไปตามทางเล้ียวไปเลี้ยวมา และ เบรค 

หรือ ชลอความเร็วไดด้ว้ยการกด Hand ของรถลง แตไ่ม่ตอ้งกงัวลส าหรบัคนท่ีไม่เคยเล่นมากอ่น มี

เจา้หนา้ที่สอนนอ้งขบักอ่นปล่อยลงสนามจริง 

 Laser Ops Game หลบใหท้นั ยิงใหถ้กู ใชไ้หวพริบและทกัษะในการจู่โจมการหลบหลีก การตอ่สูก้บั

คู่ตอ่สูด้ว้ยปืนเลเซอร ์

 Shopping ใครท่ีชอบ Shopping คงพลาดไม่ไดก้บัการไปเยือนสถานท่ีเหล่านีใ้นสิงคโปร ์ไดเ้เก ่Bugis , 

Vivo City 

 รบัประกาศนียบตัรหลงัเรียนจบ 

https://www.youtube.com/watch?v=VDLf_ToY4iI
https://www.youtube.com/watch?v=ZmcebItlNUA
http://www.visitsingapore.com/see-do-singapore/recreation-leisure/viewpoints/merlion-park/#recreation-leisure?&http://www.yoursingapore.com/see-do-singapore/recreation-leisure/viewpoints/merlion-park.html#recreation-leisure?&cmp=Leisure_TH_googleSEM_(TH)-AT_Recreation+&+Leisure_Viewpoints_Merlion+Park_merlion park singapore&mkwid=sVr5aCWL5_pcri
https://www.youtube.com/watch?v=oDdDfCRbZ-o
https://www.youtube.com/watch?v=BO8gZNl2SZc
https://www.youtube.com/watch?v=ZmcebItlNUA
https://www.youtube.com/watch?v=oDdDfCRbZ-o


 
 

สิง่ท่ีไดร้บัจากซมัเมอรแ์คมป์สงิคโปร ์

ชัว่โมงเรียน/

สปัดาห ์
25 ชัว่โมง 

เรียนเต็มๆวนั วนัละ 5 ชัว่โมง 

วนัจนัทร ์– วนัพฤหสับดี : เชา้เรียน ภาษาจีน เเละ ช่วง

บ่ายเรียนภาษาอังกฤษ 

วนัศกุร ์: ศึกษานอกสถาานท่ี 

เรียนภาษาจีน เรียนแบบสนกุ นอ้งๆจะไดอ้ยากเรียน

ภาษาจีนตอ่ไปค่ะ เเละคณิตศาสตร ์บ่ายเรียนภาษาอังกฤษ 

(โปรแกรมส่วนใหญ่จะเรียนเพียงคร่ึงวันหรือ 15 ชัว่โมง) 

สถานท่ีทศัน

ศึกษา 
เที่ยวครบทัว่สิงคโปร ์

หลงัจากเรียนมาเต็มวัน เราจดัช่วงเย็นใหน้อ้งๆไดเ้ยี่ยมชม

สถานท่ีไฮไลทข์องสิงคโปรท์ัง้หมดเพื่อใหน้อ้งๆไดร้ ูจ้ัก

สิงคโปรอ์ย่างแทจ้ริง 

ท่ีพกั 
Nanyang Girls’ Boarding 

School 

เป็นหอพกันกัเรียนโรงเรียนรฐับาลชัน้น าของสิงคโปร ์ได ้

สมัผสัชีวิตนกัเรียนตา่งชาตใินสิงคโปรจ์ริงๆ แถมไดเ้พื่อน

ตา่งชาตใิหม่ๆ และไดฝึ้กภาษาอังกฤษกบัเพื่อนใหม่ดว้ย 

การดแูล 
นกัเรียน 10 คนตอ่

เจา้หนา้ที่ 1 คน 

นอกจากเจา้หนา้ที่คนไทยแลว้ เรายงัมีเจา้หนา้ที่ชาวสิงคโปร์

ท่ีมาช่วยดแูลนอ้งๆ ระหว่างที่อยู่หอพกั และ ท่องเที่ยว ท า

ใหผู้ป้กครองสบายใจว่าการดแูลทัว่ถึง แถมนอ้งๆยงัมี

โอกาสได ้

ราคา 
83,900 บาท เมื่อสมคัร

กอ่น 15/01/62 

ดว้ยคณุภาพจดัเต็ม ในราคามาตรฐาน ท าใหเ้ราเป็น

โปรแกรมซัมเมอรสิ์งคโปรท่ี์คุม้ค่าเงนิท่ีสดุ 

 

 


